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Gróf Péter

Adalékok Görgei Artúr életének
utolsó évtizedeihez
Görgei Artúrnak életében alig több mint egy év adatott arra, hogy katonai szervezőké~
pességét, kiemelkedő hadvezéri tehetségét megmutassa. 1849 után majd két évtizedes
száműzetés jutott neki osztályrészül. Ez idő alatt jóformán semmilyen képzettségének megfelelő tevékenységet nem tudott kifejteni. 1867 után, immáron Magyarországon az újrakezdés évei következtek, majd élete utolsó négy évtizedét egyfajta belső
száműzetésben töltötte, nagyrészt Visegrádon.]
1867 nyarán történt hazatérését megelőzően egykori katonatársa, Ivánka lmre
képviselő felkérésére emlékiratokat írt a magyar haderő reformjáról, amelyet Deák
Ferencnek is elküldött, aki azt nagy érdeklődéssel olvasta. A biztató kezdet ellenére
a kiegyezés utáni magyar politikai vezetés - Deák, Andrássy és mások - rokonszenve mellett teljes nyíltsággal nem tudta Görgei Artúrt, - a közvélemény nagy részének
szemében ,,árulót" - felvállalni. Görgei, tudta, hogy népszerűtlenségével nem lehet a
frissen megalakult kormány terhére.2 1875-re kiderült, hogy több munkahelyen -Kőszénbánya és Téglagyár Társulat, Lánchíd Rt„ erdélyi vasútépítés stb. - történő próbálkozásai ellenére nem sikerült családjának eltartását biztosító, megfelelő munkát talál~
nia. Ezek után fogadta el öccse Görgey lstván budapesti ügyvéd, közjegyző ajánlatát,
hogy felesége, megözvegyült Návay Sándorné, Dedinszky Aurélia révén megszerzett
visegrádi birtokán telepedjen le.3
Visegrád az egykori királyi székhely, a 18. századi koronauradalmi mezőváros újrafelfedezése a reformkorban történt meg, amikor a szépirodalomban, képzőművészetben, mint a dicső múlt jelképe jelent meg.4 A hajó-, majd a vasútközlekedés kiépülésével a 19. század utolsó harmadától a budapestiek által kedvelt üdülőhellyé vált.
A település életében ekkor jelent meg a két máig meghatározó elem: a műemlékvéde~
lem és a turizmus.
Az országosan közismert műemlékeinek helyreállítása Viktorin József helyi plébános kezdeményezésére, kormányzati támogatással 1872-től indult meg. A magyar
műemlékvédelem értékmentő tevékenységének egyik legkorábbi színhelye Visegrád,
ahol a korszak két kiváló szakembere, Schulek Frigyes építész és Henszlmann lmre
művészettörténész irányításával kezdődtek meg a helyreállítási munkálatok a felleg~
várban és 13. századi lakótoronynál (Salamon-torony).5 (1. kép)

1 GRÓF 2016. 267-269.
2 Görgei kapcsolatáról Deákkal és a hazatérés utáni évekről ld: GÖRGEy (1.) 1918. 404.; HERMANN 2017.

989-1015.; HERMANN 2003.1081-1101.
3 GÖRGEy (A.) 1818-1916.114-119.

4 A 18. századi Visegrádról ld.: MAGyAR 2000. 55-82.
5 MARosi 1988. 5-10.; GRÓF 2002. 711-731.; IVÁN 2006. 26-30.; DEMMEL 2016. 48-76.

A 19-20. századi Visegrádról: „Visegrádon 252 ház található, a 1331 fős lakosságból 179 magyar, 1068 német,14 tót,1 horvát, 10 „külföldi nyelvű". 715 fő a népesség (67%-a tud írni-olvasni."). In. A Magyar Koro-
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1. kép

A Salamon torony helyreállításának kezdete, látkép a hajókikötő felől, Visegrád, 1872.
kartonáltfotó, 31x25 cm, Beszédes Sándor, MNM MKM H.89.8.1 ltsz.

2. kép

Vísegrád Nagymaros felől,1868-1872., kartonált fotó, 43x36,2 cm,
Beszédes Sándor, MNM MKM H.90.13.1 ltsz.
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Ezekben az években Visegrádot a kor egyik legjelentősebb fényképésze Beszédes
Sándor (1831-1889) több felvételen örökítette meg.6 Beszédes képei, az Esztergomba történő letelepedése, vagyis 1868 után és a Salamon torony műemléki helyreállításának megkezdése, 1872 között készülhettek. A Nagymaros felől készített fotográfián a Salamon toronytól jobbra, három kiemelkedő villaépület látható, melyek sorban
a következők: a Görgey-Latinovits villa, a Bakody villa, és a Lichtenstein-Pálffy villa.

(2. kép) A Bakody Tivadar által építtetett szanatórium elkészülése alkalmából íródott
korabeli újságcikk megfogalmazásai tükrözik azt a hangulatot, amely az alsóvár mellett kialakuló „palotanegyed" felépülése kapcsán Visegrád „újjászületésének" reményét fejezi ki, mindezt a Görgey~család, szomszédainak, barátainak, valamint Görgey
lstván építő tevékenységének is köszönhetően. (3. kép)

3. kép

A Görgey-Latínovits villa, a Bakody szanatóríum, Lichtenstein-Pálffy villa, Visegrád, 1872.
körül, fotó kartonált,17x 11 cm, Klösz György, MNM MKM H.80.36.1 ltsz.

„Visegrádi ünnep. (id. S.) Azok, kik a múlt hó utolsó napján Visegrád romjai alatt el~
haladtak a Dunán, a parton két szép új kastélyt s ünneplő nép tarkaságát látták. Zászlók lobogtak a két kastély karcsú tornyairól s az omladozó Salamon~toronyrúl. Mo-

na országaiban 1881. elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely hasznos háziállatok kimutatásával együtt. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. 2. k. Budapest, 1882. 205.
„Visegrád n. község (Gizellatelep, Lepenczpatak és Szentgyörgypuszta) Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., pomázi
j., ház 305,1. 1508, német, magyar, 5.774 kat. hold, ak. helyben, Törv. Szék Pestvidéki (székh. Bp.), járásbíróság, adóhivatal, Szt. Endre, csendőrőrs helyben 32,1,2 [számmal], állami távírda hivatallal egyesített

postahivatal, Gőzhajóval Nmaros vasút áll." In: A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára
1913. (Szerk. és kiadja) A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1913. 1311.
6 GRÓF s.a.; KAposi 1987. 9-19
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zsarak dörögtek és muzsikaszó zengett. - Ez egy újjászületési ünnep volt: a régi Visegrádon egy remélhető új élet kezdete. Az épülő új kastélyt avattak föl, melyet Pelha

porosz építész és munkásai, (kiknek tiszteletére rendezék ez ünnepet) három hó alatt
bámulatos gyorsasággal építettek föl. Este hat órakor mozsárdörej mellett köszönte

:::t:,víá:g;áad;ab|l;ráodnr.t3:|(;afhyoT.ivöadvaor|ti::S|rstő,i(Toeszt,ei(áaen`;::toé|:yrtengyéánr;e'*.::;:tí:szemet, mely oly szép, mint a Rajna-vidék bármelyik pontja, s hol a pestiek a legszebb
nyaraló helyet találhatják föl, folytonos gőzhajó-közlekedéssel, rendes kikötéssel,
(a mi ezelőtt a szemközti Maros helységnél volt,) a legregényesb környezetben. -A második -felköszöntés Lichtenstein Lajost, a „Pester Correspondenz`` szerkesztőjét illeté,
mint ki a másik, most épülő nyári kastély birtokosa, s a jelenlegi ünnepély rendezője
volt. Remélni lehet, hogy őket többen fogják követni, mivel sokkal szebb itt lakni, mint
a városligetben vagy Uj-Pesten. - E mostani ünnepélyen nagy vacsora volt a munkások számára, s aztán víg tánc egész éjfélig. Vigalom közben egyszer csak nagy dörej
hallatszott, s a Salamon-torony vén falán kigyúladt a tűzjáték, bevilágítva a Dunát,
a hegyeket, az új kastélyokat és vén romokat, hol egykor királyok éltek, páncélos hősök
jártak s szép udvari hölgyek néztek alá az ablakokból. Az összegyűlt nép örvendve ujjongott a sustorgó röppentyűknek, mintha azok az új Visegrád hajnalát jeleztek volna.
S valószínű, hogy azt is jelzek, miután ily szép ponton csak meg kellett kezdeni az
építtetést - s mindig számosabban fogjak folytatni."7
Görgei Artúr visegrádi tevékenységén belül fontos szerepet töltött be a birtok,
a gazdaság irányítása, a pénzügyi kimutatások folyamatos vezetése, amiről rendszeres
beszámolókat, elszámolásokat küldött öccsének, Görgey lstvánnak.8 A „jószágigaz-

gatás" hétköznapi tennivalóiról tanúskodik Görgei Artúrnak Krascsenics lmre erdőmesterhez írott levele is: (4- 4a. kép)

TekintetesEi'Y:S:g:íedjbsr:í;ea:gis7Zteitbarátom!
Sógórasszonyom nevében folyamodom szeretetre méltóságához igen fontos ügyben.
Az idevaló kertésznek felmondatott, folyó évi September hó felében távoznia kell innen.
A felfogadandó új kertész embertől követelik:
1. hogy házas legyen, felesége mosni, fejni, kenyeret sütni tudjon, tiszta legyen;
2. hogy józanok legyenek mindketten és hűségesek, ne munkakerülők;
3. kis gyermekei ha volnának nem akadály;
4. a bér évi 300ft, utólagos havi rátákban kiszolgáltatandó
5. egyéb járandóság: lakás és tüzelő fa
6. a műkertészetben: ugy nevezett Teppich való jártasság nem kivántatik;
hanem megkivántatik az illetőtől hogy a gyümölcsös, szöllö, s konyhakertben szükséges teendőkön kívül a lakóház, pincze, udvar körül előforduló mindenféle munkát becsületesen elvégezzen, szóval kertész is legyen mindenes is egy személyben;

7 Fó'vórosi. Lczpok, 6. évf. 179. sz. (1869. augusztus 7.) 715.

8 0SZK Kt. Quart. Hung. 2948 fol. 1,/a. -folg 346/a. Görgei Artúr visegrádi számadása 1878-1900.
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7. az asszony kötelességei: kenyeret sütni a tehénistállóbban elvégezni mindent, fejni,
apró marhák etetése, gondozása s urának a kerti munkákban ha szükséges segíteni.
8. köteles az asszony továbbá -rendes 60 kr. naDszám fizetésért
minden egyéb munkára valahányszor felrendelik megjelenni n.mosásra, mosogatásra, vasalásra (ha tud) s a háznál előforduló mindennemű egyéb takaritási vagy
kisegitő munkára
9. a házon kivül keresniök tilos
10. hatheti felmondást elfogadni ők az évnek minden szakában kötelesel(; tölük ellen~
ben a hatheti felmondás kizárólag csak augusztus elsején fogadható el.

Ha erdőmester úr baráti fáradozásainak felfedezni sikerülne egy arravaló egyéniséget mely ezen feltételek alatt ide beállani késznek nyikatkozik: sziveskedjék engem
az illetőnek kilétéről s holtartozkodásáról értesiteni. Nagy hálával venné
baráti tisztelője

Görgei Arthur"
Atábornokkertészetirántiérdeklődésérőlésgyakorlatiténykedésérőltszámosadat,
levél, fénykép, visszaemlékezés tanúskodik. Legközelebbi visegrádi barátja Metzker
Károly, községi jegyző így emlékezett erről:
„Visegrád község határához tartozó „Szentgyörgy~pusztán" létesített igen szép telepet: lakóházat, kertet és szőlőt, melyet a család Bulgáriának nevezett. Ezt a gyönyörű helyet a tábornok annyira megszerette, hogy az év nagyobb részét itt töltötte.
Falécekből készített egy fálat, amelyre kedvenc virágát a gliciniátfutatta föl. Naphoszszat ült a hegylejtő tövében létesített virágfál árnyékában és gyönyörködött a Duna
völgyére nyíló pompás kilátásban. Sokszor órákon át olvasgatott itt. Többnyire bölcseleti munkákat, főleg német és angol bölcsészeket olvasott.
A Dunára néző nagyszerű kilátást a gliciniák tövében annyira élvezte, hogy sokszor mondta nekem, miszerint itt a gliciniafálnál legyen eltemetve. Kért, hogy halála
után ne engedjem, hogy másutt temessék el...".]°
Metzker Károly a tábornokról szóló emlékeit, a róla és Ferenc Józsefről szóló
könyvben jelentette meg.Lí A Mátyás Király Múzeum birtokában levő, az idős tábornokot íróasztalánál, újságolvasás közben ábrázoló fényképet Görgey lstvánné lánya,
Návay Lenke ajándékozta Metzker Károlynak, mint ezt a kép hátoldalán levő feliratból megtudhatjuk. (5. kép)
Az 1960-as, 70-es, 80-as években egy lelkes visegrádi helytörténeti kutató Dr.
György Gézáné Zámor Magdolna riportot készített olyan idős emberekkel, akik még
ismerték Görgei Artúrt, illetve a Görgey-családot.L2 Az egyik visszaemlékező Dr. Magyar Sándorné, született Schreiber llona (1882-1968) így emlékezett a tábornokra:

9 A levél eredetije a MNM Mátyás Király Múzeum gyűjteményében, ltsz. 1451
io METZKER é.n. [1936] 46-47.
11 METZKER i.m.

]2 Györgyi Gézáné Zámor Magda (1907-1994) „Visegrádi beszélgetések" c. gyűjtése 1982-ben díjat nyert a

Hjsfór!.ű c. folyóirat „Szájhagyomány" c. pályázatán. A pályamű kézirata MNM Mátyás Király Múzeum
gyűjteményében található a 91.11.1 ltsz.-on.
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4. kép
Görgei Artúr levele Krascsenics lmre erdőmesterhez, Visegrád, 1884. aug. 7.
aw±ográf, kockás papír, 22,Sxl4,5 cm, MNM MKM 1451 l±sz.

Gyermekemlékeim kimagasló alakja az öreg Görgey tábornok, ki nagy rokonszenvvel viseltetett irányomba. Erős, egészséges ember volt. 80. születésnapját azzal
tette emlékezetessé, hogy „saltomortale'.'-t ugrott a Dunába..."
Ez a téma a sajtó számára is érdekesnek bizonyult, amint azt Az gsí című lap cikkében olvashatjuk:
„...Együtt volt a három öreg Görgey Artúr visegrádi villájában: a házigazda és a két
költő: Gyulai Pál és Lévay József. Görgey nagyon közel volt a nyolcvanhoz, Gyulai és
Lévay hetvenesek voltak. Lévay kezdte a panaszkodást az öregségre .... Eddig mindig

í:áleukitáruiazi:gá:zp|éí::ikná;,if:nayzmu::?:':id.9tkab::mbiaz|::?mmjió|:á:Í:j:%ryő:á:rmf:leé|:,
Ha felébredek, meggyujtom az éjjeli szekrényen álló szál gyertyát és féléjszakán is olvasok a gyertyavilágnál! Mit szóljak én, mondja a generális: tavaly óta már nem tudok
fejest ugrani a Dunába.. . ".13

L3 Az Esí, 22. évf. 6. sz. (1931. január 9.) 7.
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5. kép

Görgei Artűr íróasztalánál, fotópapír hátlapjára papírlap ragasztva,
rajta Görgey lstvánné lánya, Návay Lenl« írása Metzker Károlyhoz,
38,5x25 cm, MNM MKM H.80.43.1 ltsz.

Egy másik visegrádi emlékező, Lesch Mária (1894-?), akinek édesapja Lesch lstván (1866-1947) 25 évig a Bakody szanatóriumban volt kertész, ő maga pedig a Görgey háznál is dolgozott: 1981-ben mesélte el a már 90. évén felüli, tolókocsiba kénysze~
rült beteg Görgeiről szóló emlékeit:
„Én minden nagyobb háznál dolgoztam, de legtöbbet a Görgey családnál. Réli néni
dirigálta az egész házat. A ház Görgey lstváné volt, aki feleségül vette özvegy Návay
Sándornét. Mikor Artúr bácsi visszatért a számüzetésből, István bácsi és Aurélia néni
befogadták. Ő legtöbbet a Bulgária nevű gyümölcsösben üldögélt, ami később árvaház lett. Később mikor már öreg lett, ott üldögélt a hajóállomással szemben lévő csa-
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ládi ház gesztenyefái alatt, vagy az ablaknál a szobában, ahol a varrógép is volt, amin
én dolgoztam. Az ápoló személyzet ilyenkor örült, hogy leváltottam őket. Ilyenkor
többnyire elszundított, időnként felnyitotta a szemét és mindig megkérdezte:
- Ki maga? Kérdezte egy nap ötször is.
- A varrónő vagyok kérem szépen. Ha néha szóba jött a múlt, akkor csak úgy har-

sogott a hangja, oly élénken tudta mesélni a szabadságharc eseményeit. Mert ilyenkor
a legapróbb részletre is emlékezett."]4
Több látogatója, ismerőse is megfigyelte, hogy az erősödő memóriazavarokkal
küszködő agg Görgei emlékezetében a közelmúlt eseményei egyre kevésbé, de a szabadságharc évei rendre felidéződtek, s ezen időszakra erős felindulással, erőteljes hangon főleg németül kiabálva emlékezett vissza.]5
A tábornok nemcsak Visegrád életében, de a korabeli közéletben is jelentős szere-

pet töltött be, bár erre katonai-hadvezéri tevékenységének, becsületének megvédése
érdekében kifejtett szakírói, publicisztikai munkásságától eltekintve semmilyen tö~
rekvése nem volt. Ilyen irányú jelentőségét fémjelzi azon írók-költők sora, akikkel vagy
személyes kapcsolatban (mint plédául Gyulai Pál, Arany László, Lévay József, Ábrányi Kornél, Kozma Andor, Mikszáth Kálmán, Herczeg Ferenc, Hatvany Lajos, Krúdy
Gyula, Móricz Zsigmond), ill. akiknek az írásaiban szerepelt (Ady Endre, Lovik Kár~
oly, Ignotus, Tömörkény lstván, Schöpflin Aladár, Sárközi György, Féja Géza, Németh
László, Illyés Gyula stb.). Az írók mellett neves vegyészek (Than Károly, Ilosvay Lajos)
és történészek (Angyal Dávid, Marczali Henrik, Aggházy Kamill hadtörténész), neves orvosok (Korányi Sándor, Markusovszky Lajos), a híres színésznő Jászai Mari, és
egyéb közéleti személyiségek, politikusok (Mikó lmre, Grünwald Béla, Hodossy lmre,
Tisza lstván, ifj. Andrássy Gyula) és mások alkották a tábornok társaságát. Az őt tisztelőkkel, barátokkal való találkozásokról visszaemlékezések, szépirodalmi írások, újságcikkek, levelek, fényképek is tanúskodnak.
Az 1880-as években folytatott kiterjedt levelezése, róla készült számos festmény,
grafika, szobrászati alkotás, fotó portré, illetve rokoni, baráti társaságban készült
fénykép is az őt körülvevő pezsgő emberi, szellemi közeget mutatja be.
A tábornok a „média" számára érdekes, az olvasók kíváncsiságára számot tartó
személyiség lett. Egyre gyakoribb szereplője lett az újságoknak, amelyek beszámoltak
visegrádi hétköznapjairól, közéleti, tudományos és kulturális rendezvényeken való
részvételeiről, utazásairól, látogatóiról stb. A Bz/dúzpGsf!. Hz'r/czp külön rövid hírben
adta tudtul, hogy római utazásáról hazatérőben Turinban (Torino) is megállt.]6 Szere~
pelt a XX. század új vívmánya a mozgófilm egy igen korai 1910. évi híradó felvételén is.
Az első világháború éveiben némi zsurnalisztikai aláfestéssel és háborús propaganda~
szólamokkal, mint az oroszok ellen küzdő vitéz katona, a hazafias szellem megtestesítője szerepel, aki a katonákat segélyező családja körében a győzelembe vetett hittel
figyeli a hadieseményeket.]7 A háborús évek egyik legjellegzetesebb történését Pethő
Sándor is megörökítette a tábornokról írott könyvében:
„Megérte azt is, hogy a világháború alatt, 1915 áprilisában megjelent előtte Visegrádon a német katonáknak és tiszteknek egy küldöttsége, hogy kifejezzék tiszteletü-

]4 Vi'scgróczG. fJ!.rek, A Visegrádi Nagyközségi Tanács és a Hazafias Népfront Bizottság tájékoztatója Különkiadása 1987. Karácsony. 7.
15 METZKER é.n. [1936.] 40-41.
16 B#c7űpesfj fJz'r/ó!p, 9. évf. 93. sz. (1889. április 4.) 5.
]7 Ld. például Az Esf, 5. évf. 211. sz. (1914. augusztus 24.) 7.
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6. kép
Görgei Artúr 1914-15.,

fotó papír, 20xl5 cm, MNM TF 69-1413 lt;sz.

ket a magyar hadvezérnek, aki dicsőséggel villogtatta kardját az orosz hadak ellen ré-

gen,nagyonrégen.Anémetmuskétásokcsendbenfelállottakavisegrádivillaelőttés
elénekelték a Wacht am Rheint. A közönség velük énekelt és tombolt. Az öreg Görgeyt tolószékben tolták ki a német tisztek és katonák elé. Szemében könny ragyogott,
a megindultságtól reszkető hangon köszönte meg a szövetséges katonáknak ezt a rögtönzött, önkéntes ovációt."L8 (6. kép)

Görgei Artúr talán legismertebb, állandó irodalmi jelzőjét a „visegrádi remetét"
legtöbben Krúdy Gyula írásából ismerik, holott ez a „cím" már egy korábbi újságcikkben is szerepelt, ráadásul egy Krúdy által is megírt történettel:
„Egyszer, a visegrádi propeller-közlekedési megnyitó ünnepén, második szomszédja voltam a lakomán, melyen ő is megjelent. A czigány épp a mi hátunk megett
állt. A hangulat nagyon száraz, fanyar volt. Ekkor én - minden szándékosság nélkül
- odaszólltam a czigánynak, hogy húzza a Kossuth~nótát. Az ismert dallam első hang-

jaira a társaság filiszterei izgatottan mozogtak, attól tartva, hogy Görgei ott hagyja a
lakomát. Görgei meg se mocczant, kissé elhalványult, letette a kést és villát és szótlanul maga elé meredve hallgatta a nótát. Aztán hirtelen fölemelte asztalkendőjét és
úgy tett, mintha izzadt homlokát törülné. De én jól láttam: egy titkos könnycseppet
törült ki szemébő|.''i9

Ezt a eseményt Krúdy a maga stílusában így örökített meg:

18 PETHő é.n. [1939.] 492-493.; B#cZczj7esfj Hi'r/%j7, 35.évf.163. sz. (1915. június 13.) 14.
19 RUDNyÁNSzKT 1891. 1.
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„Itt „tábornoknak" nevezték őt, és még magam is láttam néha a Pap-féle vendéglőben majálisokon megjelengetni farmerruhában, szalmakalapban, amelynek levételekor mindenki kíváncsian kereste ama történelmi sebet. Ah, ott piroslott a seb: a nők
csuklottak az izgalomtól, a férfiak elborongtak, az ifiúság tisztelkedett. Majd a mulatság hevében a cigánybanda néha a Kossuth-nótát játszotta, ami elkerülhetetlen volt a
századeleji mulatságokon, és ilyenkor is minden szem kutatón, kíváncsian, emberien érthető tapintatlansággal Görgey felé fordult: vajon haragszik-e a tábornok a nótá~
ért? A tábornoknak esze ágában sem volt haragudni, sőt életvidám öregember módjára gyönyörködött a fiatalság mulatozásában. . . ".2°
Görgei Artúr életpályája objektív és szubjektív okok miatt számos sajátságos, tra-

gikus ellentmondást hordoz magában. Mint kiemelkedő tehetségű katona, kiváló hadvezér, közéleti szereplő 1849 után nincs lehetősége kamatoztatni képességeit.
1867 után, mint kémikus a tudomány fejlődése és életkora miatt kényszerűen le
kellett zárnia természettudósi pályafutását is.
Ezzel szemben a közvélemény a magyar politikai és szellemi elit jelentős része
történelmi, erkölcsi nagyságának megfelelő tisztelettel vette körül. Rehabilitálásban
meghatározó szerepet játszottak az írók és művészek.
Görgei Artúr, mint történelmi személyiség, hadvezér jelentősége, hazafisága ma
már - remélhetőleg - a történész szakmán túl, az oktatásban és a köztudatban is egyértelmű, s az áruló vádat a politikailag megrendelt történelmi mítoszok világába lehet utalni.
Ezen folyamat teljességé tétele érdekében fontos, hogy a tábornokhoz kapcsolódó,
őt tisztelő szellemi kör, s az idetartozó jeles személyek szóbeli és írott megnyilvánulásait is közzétegyük.

Bibliográfia
DEMMEL 2016.
DEMMEL JózsEF: A4czgyczr Áczzcz, sz/otJók 7iemzGf. Békéscsaba, 2016.
GRÓF s.a.

GTróF PÉHf:R:. „Beszédes-ek"-e a visegrádí képek? Adalékok Beszédes Sándor vísegrádí munkásságához. s.aL.
GRÓF 2002.

GRÓF PÉTER: A Visegrádi Múzeum előzményei 1871 és 1944 között. In. Pintér Já~

nos (Szerk.).. A 200 éves Magyar Nemzetí Múzeum Gyűjteményei. Buda.pest, 2002.
(711-731.)

GRÓF 2016.

GRÓF PÉTER: Görgei Artúr visegrádi évtizedeihez. In. fo/g.cz Hj.sfori.cúz, 31. évf.
(2016) (267-288.)
GÖRGEy (A.) 1918.

GÖRGEi ALLBERT.. Görgei Arthur 1818-1916. lgló,1917.

2° KRÚDy 1986. 110-114.

262

GÖRGEy (1.) 1918.

GÖT{GEx lsT:vÁN.. Görgey Arthur a számüzetésben, 1849-1867. Eredeti levelek fielÁózsz#cÍ/ósóiJcz/. Budapest, 1918.

HERMANN 2017.

HERMANN RÓBERT: A tábornok hazatér. Görgei Artúr és a kiegyezés. In. Hczdfó.rfe'#G/m!. J(ió.z/Gme'#yek, 130. évf. (2017) 4. sz. (989-1015.)
HERMANN 2003.
HERMANN RÓBERT: Deák és Görgei. Szózczczok, 137. évf. (2003) 5. sz. (1081-1101.)
HERMANN 2019.
HERMANN RÓBERT (Főszerk.): Az 4.smGrGf/G# Gó.rgeí.. Budapest, 2019.

IVÁN 2006.

IVÁN LÁszLó: Régészeti kutatások és műemléki helyreállítások a visegrádi fellegvárban 1871-1998. In. Buzás Gergely (Szerk.): A tJj.sGgródi./G//GgiJór V!.seg#téd re'ge'sze€Í. mo#og#tí/óÍ!. 6. Visegrád, 2006. (26-46.)
KAposi 1987.

KALposi ENDRE.. Fotográfusok Eszteromban a XIX. és a XX. században. Ta:ta;bánya, 1987.
KRÚDy 1986.

KRÚDy GyuLA: Görgy a visegrádi remete. In. Barta András (Szerk.): A XX. szózóíd
vi.z4.íkórfycíí.. Budapest, 1986.

MAGyAR 2000.
MAGyAR EszTER: V4.seg7iód. Budapest, 2000.

MARosi 1988.

MARosi ERNő: Visegrád a nemzeti tudatban. Művészettörténeti adalékok. In. Ars.
H##gúzrj'ccz, 16. évf. (1988.) 1. sz. (5-10.)
METZKER é.n. [1936.]

METz,KER KLROLx.. Néhány jellemvonás Görgeí Arthur és 1. Ferencz József életéből.
Budapest, [1936.]
PETHő é.n. [1939.]

PETHő SÁNDOR: GÓ.rgGy Ar€úr. Budapest, [1939.]
RUDNyÁNSZKy 1891.

RUDNyÁNszKy GyuLA: A visegrádi remete Görgei Artúr. EszfGrgom e's V!.déÁG, 13.
évf. (1891. február 5.) 11. sz. 1.

Rövidítések
OSZK Kt
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár

MNM TF
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár

MNMMKM
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum

263

